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Események 

(N.) Vasárnapra Ismét gyűlés
re jönnek össze a Szent István ma 
gyar római katholikus hitközség 
tagjai, liogy a templom építési 
ügyeket megbeszéljék. 

Nem tudjuk, mert már nem et&» 
lcksziink, hogy hányadik gyűlés 
ez az épités ügyében »»t;~<lenek 
fele sikere 

1 ' ^ lései ^is/.daradatai 
után, nem fakadt semmi. 

Egy uj tervet fog a gyűlésem 
előadni Hoffer András, a Szent 
István Egylet elnöke, aki az utób
bi időben komoly tanulmány tár
gyává tette más városok hitközsé
geinek épitési mozgalmait és azok 
sikerét. 

A hitközségnek katholikus tör
vény és szokás szerint a plébános 
a feje, a vezetője. 

Ez azonban nem zárja ki azt, 
hogy a plébános beleegyezésével 
a ne.p ine válasszon egy épitési bi
zottságot, amely minden tekintet 
ben a plébános felügyelete alatt 
vezetné az épitési akciót, a ter
vek megbeszélését, a tagok hoz
zájárulásainak összeszedvsét, a 
pénz bekollektálását, a tervnek a 
plébános utján a püpök elé való 
terjesztését, a kontraktusok fe-
liilbirálását, egyszóval azt a te
mérdek munkát, amely nélkiil épi 
tési akciót elképzelni nem is le
het. 

Habár csak nagy általánosság
ban ismerjük a torvet, az ugy tű
nik fel előttünk, mint megfelelő a 
youngstowni viszonyokra. 

Mi haszna azonban a legszebb 
tervnek, ha a nép maga nem ka
rolja fel teljes erejével az épités 
eszméjét? 

Arról szeretnők tudósítást irni 
ft jövő héten, hogy a vasárnapi 
gyűlésem a terem zsúfolásig meg
telt érdeklődőkkel. , 

Szeretnők már látni, hogy ayo* 
ungstowni magyar katholikusok 
tesznek valamit. Sajnos, már hosz 
szu évek óta nem tettek semmit 
egyh&zúk előrehaladására. 

• • • 
Nagybizottsági gyűlést hivtak 

össze ismét most szombat estére. 
Aki elolvasta szerkesztőnk múlt 
heti vezércikkét és szivén viseli 
a magyarság érdekeit és nem egy 
kis csoport, szekerét tolja, az ott 
lesz a gyűlésen, mint egyletének 
"vagy egyházának hivatalos kikül
döttjei.. 

Vagy les* Nagybizottság, amely 
az egész youngstowni magyarsá
got a többség akarata szerint kép 
viseli, vagy nem lesz Nagy bizott
ság. 

Ez a kérdés fog eld<őtai most 
szombaton este. 

A régi .baj, a politika belevitele 
közös magyar tanácskozásokba, 
ismét felüti a fejet. Azt jobb az 
ajtón kivül hagyni. 

A youngstowni magyar Nfegr 
bizottságot csak egy eszme — az 
egész magyarság érdekeinek kép
viselete — vezetheti! 

• • • 

Clevelandban még mindig lo-
lvik a harc Kossuth Lajos neve 
felett. 

A clevelandi iskolaszéknek egy 
teseh származású tagja, akinek vé
letlenül a neve is ugyanaz, mint a 
cseh miniszterelnöké, Benesh, az 
egyik középiskolának, amely az ő 
kerületében van, Kossuth Lajos 
nevet adta. Azelőtt az iskolát 
Kawling.s-nak hivták. j 

Az iskola növendék tábora —- l* 
szégyen megirni — túlnyomó ré-^ p0tt' 
sze magyar származású, tiltako
zott a (névcsere ellen. 

Jellemző az amerikai magyar
ság nemtörődömségére és ifjúsá
gának elhanyagolására, hogy azt 
kellett megérnünk, hogy egy cseh 
származású ember védje 
Kossuth Lajost, a nagy magyar 
hazafit, magyar szülők gyermekei 
ellen. 

A M  L R  I  C A N  J  O  U R  N A L  
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jtáRKŐZfiS 
A WAGNER PROVISION 

CSAPATTAL 

A Katholikus Ifjúsági Kör "Set. 
István" baseball csapata vasár, 
ftap délután ismét mér késéét tart 
• Victory Fielden. 

Tiltott doíog 
a tűzijáték 

Elfogják a tűzijáték kereskedőket 

A városi tanács nemrégiben 
egy javaslatot fogadott el és lép. 
tetett életbe, melynek értelmé, 
ben városunkban a tűzijátékok 
elárusitása tiltva van. Tekintette 
a közelgő julius 4.re, a polgár
mester levelet intézett 0 h i e 
C!ood?winhoz, városunk rendőrfő
nökéhez s figyelmezteti őt er
re a szabályrendeletre. Minden ke 
reskedő, aki — a tilalom ellenére 
i— tűzijátékkal bootleggereske. 
dik, azonnal letartóztatandó. 

A szabályrendelet megtiltja S 
tűzijátékok forgalomba hozatalát, 
rendezését és alkalmazását, a ren 
delet vétői büntetésnek teszik ki 
magukat. 

A polgármester levelében a kö. 
vetkezőket irja: 

—"Tudomásomra jutott, hogy 
számos helybeli kereskedő nagy 
készlet tűzijátékot szerzett be. 
Valószínűnek tartom, hogy kisér. 
letet tesznek ezek a kereskedők a 
tűzijátékok forgalombahozatalá. 
ra. Minden ilyen kereskedő tetar. 
túztatandó". 

ÁH idei Fourth of July nem lesz 
hangos tűzijátékok ropogásától, 
a nap nagyban veszít romantikus 
voltából — ugyanakkor a tüzese, 
tek és szerencsétlenségek számta-
lansága nem t«t majd árnyat » 
szép iinttiepre. . 

A. magyar szülőket figyelme?. 
tetjuk, gyermekeiknek tiltsák el a 
tűzijátékokkal való szórakozást. 
Akit a rendörök fülön csípnek, 
azt törvény elé viszik. A kiskorú 
gyermekek pajkosságaiért pedig 
a szülőket fogják felelőségre von. 
ni. 

Társasvacsora | Magyarok halálos automobil 
szerencsétlensége Cantonban 

POLITIKAI GYŰLÉS. 

A campbelli testületek közös gyü 
lése érdekes határozatokat hozott. 

A campbelli különféle testüle
tek: és klubok közös szervezete va
sárnap, junIus 19..én este tartotta 
meg gyűlését, a 12..ik utcai Hall
ban. A gyűlésen tizenegy szerve, 
zet. képviselői jelentek meg. Az 
elnök nem lévén jelen, a gyűlés 
vezetéséi-e John Borákot kérték 
fel, a jegyzői tisztet Walter J., 
Muzevich és Frank Spotleson töl
tötték be. A gyűlésen az aktuális 
politikai helyzetet beszélték meg. 
Minden egyes testület részéről né 
gyein szóltak s bejelentették je. 
löltjeiket a közélgő választásra. 
Képviselve voltak a következő 
testületek: West End, Sflovak, Po. 
lish, Slovak Ladies, Greek, Itali, 
an, Hungarian, Ukranians, Slo
vak Educational and Benevolent, 
Rumanian, Bulgarian és Croatian. 
A polgármesteri állásra jelölt Jo
seph E. Julius, nyolc testület en. 
dorszálását nyerte el, ellenjelölt, 
je, T. Roy Gordon egy szavazatot 

két testület képviselői 
nem szavaztak. Solicitornak M. Ei. 
Dankó 7, Petica 1 szavazatot ka
pott. Auditornak Andrew II. Ilam 
rock 7 szavazatot kapott. Pénz-

Vasárnap este tartja meg fehér 
asztal melletti összejövetelét a Ró
zsafüzér Társulat—Minden ma
gyar szívesen látott vendég lesz 
ezen a vacsorán—A magyarság 
nagyban kézsül a vasárnapi köz-

vacsorára. 

Lapunk mnlt heti számában hi-
riil adtuk, hogy a Rózsafüzér Tár 
snlat most vasárnap este, a camp
belli Crow Ilázban, ahol jelenleg 
a Community House helyiségei 
vannak, nagy társasvacsorát, ren
dez. Érre a fehér asztal melletti, 
barátságos találkozóra hivatalos 
és sziveseji látott vendég az egész 
magyarság. 

A Rózsafüzér Társulat, ez a 
tisztán egyházi célokat szolgáló, 
jótékony női testület evvel a va

csorával az egymás megértés szel
lemét kivánja csupán szolgálni. 
Az Ízletes vacsora elfogyasztása 
alatt, elég alkalom kínálkozik 
nui jd eszmecserékre, magyarsá
gunk aktuális problémáinak meg 
vitatására. 

A vacsora jegy ára nagyon ala-
csonyre lett szabva, felnőtteknek 
50 cent, gyermekeknek 25c, igy 
mindenkinek módjában áll részt 
venni ezen a szép niagyfr találko
zón. 

A lelkes asszonyokból álló gár
da azon igyekszik, hogy a vacso
ra minél jobban sikerüljön. A fel
szolgálásra kerülő ételek mindegyi 
ke remekbe készült lesz — ugy, 
hogy a legkényesebb izlést is ki 
fogja elégíteni. v 

A mtgyárságot lt?í íÍfec, alti csak 
teheti, legyen ott ezein a vacsorán, 
hogy annak sikerét minél jobban 
bizonyítsa a magyar megértést és 
szeretetet. 

A camptwHieken kívül, Youngs-
town magyarjai is nagy számban 
készülnek erre a vasárnapi vacso
rára. Biztosan tudjuk, hogy min
denki pompásan fogja magát érez 
'ni. A résztvevők között nem egy 
műkedvelő akad, hisszük, pompás 
kis műsort fognak ott rögtönözni, 
ugy, hogy a testi élvezeteken kí
vül, értékes szórakozás is várja a 
magyarságot. 

Pompás fogás 

A szeren vsétlens ág- egyik áldozata, Németh Ferencné azonnal meg _ 

halt, Nemeth Ferencet és Steiger Jánost a cantoni kórházban ápol. | ket.—Youngs^own közelében fel. 

Megtalálták a "Bonded.Stuff" 
forrását—Rendelésre készítették 
a különféle gyártmányú likörö. 

Hitközségi -i 

ják—Felépülésükhöz kevés i remény. 

A "SzaKaitsag" irja:—Németh 
Ferenc, a cantoni magyar kolónia 
régi tagja, juüins 12-ém, vasárnap 
reggel Studebak«-r kocsiján Cleve 
landba hajtott, ahol ismerősöket 
látogattak. Vele volt az uton fe. 
lesége és egy 22 éves, ngyaqt.-sak 
magyar fiat^mber, Steiger Já. 
nos. 

Este 6 óra felé indultak vissza 
Cantonba és 8 óra körül lehetett, 
amikor Xémeth Ferenc, valósziü. 
leg egy szembejövő automobil fé. 
nvétők megvakulva, elvesztette a 
kormányt és teljes erővel nekihaj. 
tott az ut mentén levő fatuskónak. 
A kocsi felfordult és izzé.porrá 
tört. Az airÉSyutasai szerteszéjjel 
repültek. 

A közelbeif lakó farmerek jöt. 
tek a sebesülték segítségére, azotn 
nal hivták az ainbulaneeot, azon. ládja gyászolják. 

ban Németh Ferencné olyan sú
lyos sérüléseket szenvedett, hogy 
már az ambulanceon kiszenvedett. 
Németh Ferenc lábát és karját 
törte, azonkívül a mellén is meg. 
sérült, Steiger János pedig a bál 
lábát vesztette. Mindkettőjüket a 
SMerey Ilospitalba szállították, fel 
épülésükhöz kevés remény van. 

Németh Ferencné temetése szer 
dán délután 2 órakor ment végbe 
Cantonban, a N. E. Indiana Way 
2322 szám alatt levő gyászházból 
a cantoni és környéki magyarság 
óriási részvéte mellett. A teme. 
tési szertartást Nt. Dókus Gábor 
ref. lelkész végezte. 

Az elhunytat kiterjedt rokon, 
ság, köztük édes anyja, Kulcsár 
András és csaKdja, Tolvay Lajos 
és családja, Tiikaly Lajos esa. 

fedezték a főforrást. 

MEGHÍVÓ! 

HÁZAT FOGLALTAK AZ ADÓ 
FEJÉBEN. 

tárnoknak John B. Ross 5 szava, 
zatot, Harry Copp 1 szavazatot 
kapott. A városi tanács elnöké, 
nek Mike Kishok 3, George Lisko 
2 és J. R. Kubovcik t szavazatot 
kapott. A gyűlés foglalkozott a 
tanácsosi állásokra jelöltek,ügyé
vel if. vi > ^ 

Junius 10. volt az utolsó nap, a 
j e l ö l t s é g  b e j e l e n t é s é r e ,  a z ó t a  
Campbellen a beszéd tárgya a kö. 
zelgő választás. Mindem párt, tes
tület, szervezet erős tevékenysé. 
get fojt ki Müját jelöltje érdeké, 
ben. ( ! 

" Í Ju * r. , > '  ̂

Mahoning megyében soha, sem 
történt meg eddig hogy ingatlan 
adóhátralék fejében valakinek 
a házát lefoglalták vokia. A na
pokiba n Fran H. Vogan, megyei 
pénztárnok, Judge Gessner enge
délyét kikérve, hatóságilag lefog, 
laltatta Nóvák György, 1659 ITo. 
mewood avei otthonát $1,244.81 
dollár adóhátralék fejében. 

Hivatalos jelentés szerint, a 
közel jövőben, a hatósági lefog, 
lalások egész sora idill meg, adót 
nem fizető ingatlan tulajdonosok 
ellen. A lefoglalt ingatlanok ár. 
verés alá kerülnek. 

A mindig rosszabbra forduló 
idők jele ez az eset. A magyar 
ingatlan tulajdonosokat nyoma, 
tékosan figyelmeztetjük,, hogy 
adóikat haladéktalanul fizessék 
ki, mert különben megperdül a 
dob a házuk előtt. 

A Youngstowni Magyar Egyhá 
zak és Egyletek Nagybizottsága 
JUNIUS 25..ÉN, SZOMBATON 

este, "nyolc" órai kezdettel gyü. 
lést tart a Katholikus Ifjúsági 
Kör, 310 West Federal St. alatti 
gyüléstermében. 

A tagokat tisztelettel kérjük, 
hogy a szombati gyűlésen lehető, 
leg teljes számban jelenjenek 
meg. 

A szombati gyűlésen az összma. 
gyarságot érdeklő fontos határo
zatok kerülnek megtárgyalás alá 
— igy végtelenül fontos volna, ha 
azon minden egyház és egylet 4 
taggal képviseltetné magát. 

A megválasztott nagybizottsági 
tagoknak, különben is kötelessé, 
ge a megjelenés, mivel elmaradá. 
suk esetén, a Nagy bizottság kény 
telen lesz velük szemben az alap. 
szabályok adta jogával élni. 

Debrószky András, elnök. 
Révész Kálmán, titkár. 

PETŐFI GYŰLÉS. 

A campbelli Petőfi Sándor Egy 
let vezetősége ezúton hozza a ta
gok tudomására a junius 26.-án, 
vasárnap délután 2 órai kezdettel 
tartandó gyűlést. A tagok kéret
nek, hogy lehetőleg teljes szám
ban jelenjenek meg, mivel a tárgy 
sorozat nagyfontosságú. 

A hátralékosok pedif wide*-
zék tartozásaikat, hogy a félévi 
számadások «e»dbe«i lezárhatók 
legyenek." • - ; » 

'' EB CSONT — BEFORR" 

Harminc láb magasból leesett egy 
hat éves fiu a kövezetre s nem 

történt semmi baja. 

Edgar Burke, hat éves gyer
mek, 3028 Wilson Ave., valóságos 
akrobata. Harminc láb magasság, 
ból leesett az utca kövezetére pén. 
tek este s még meg sem sérült. 

Edgar otthon maradt kis öcésé 
vei, hogy arra vigyázzom, mialatt 
édesanyja a szomszédban levő űz. 
letbe ment bevásárolni. (Burkék 
a harmadik emeleten laknak s Ed 
gar az ablakon nézett kifelé, öcs. 
/?se — tréfából — meglökte r a 
kis fiu, egyensúlyát vesztve, le. 
esett az utcára. A szomszéd szobá 
ban levő nagy.invja hallva a zajt, 
kinézett az ablakon, ahol unoká. 
ját a járdán heverve látta, rémül, 
ten rohant le a lépcsőkiim az utcá. 
ra. Mire leért a kis fiu már saját 
lábán, mosolyogva fogadta. 

A kis akrobatát azonnal orvos
hoz vitték, aki megállapította, ala 
pos vizsgálat után, hogy a fiucs. 
ka semmiféle sérülést nem szén ve. 
dett. 

FOURTH OF JULY. 

A Szt. István egyház és egylet 
julins 4. .re hirdetett nagy, közös 
piknikjét illetőleg, nehézségek me 
rültek fel. A Campbell Parkot ar
ra a napra nem lehet megkapni s 
igy a rendezőség, más alkalmas 
hely után néz. 

libben as ügyben csütörtökön 
este tart gyűlést a kösöe bixott. 
ság, igy as njabb fordulatról, csak 
lapunk jövő heti számában lehe. 
tünk híradással* 

A CAMPBELLI VÁLASZTÁS. 
A szomszéd városban az elővá

lasztás ideje mindjobban közeleg. 
Nagy harcok vannak már most 
is foljyamaltjban, az összes jelöl, 
tek dolgoznak, híveikkel egyetem, 
ben, hogy a harc kimenetele győ. 
zelemre vezessen. 

A tanácsnok jelöltek sorában 
látjuk ITrlaub Antal testvérünk 
nevét, aki a győzelem nagy esé. 
lyével indul a harcba. Az egyik 
városszerte választaindó tanácso. 
si állápra van jelölve. A magyar 
választó polgárok, a maguk köré 
ben egyhangú határozattal mellé 
álltak. Ez azonban még nem elég. 
Minden becsületes gondolkodása 
magyarnak látnia kell a mostani 
választás fontosságát és azt, 
hogy a tanácsosok sorába bekerül 
jön egy magyar ember is. Ezért 
nem elég, ha valaki Urlaubra ad. 
ja a szavazatát. Szükség van ar. 
ra! hogy minden magyar, legyen 
férfi vagy asszony, ismerősei, ba
rátai körében igyekezzen híveket 
szerezni Urlaubnak . 

Urlaub Antal eddigi közéleti 
múltja, a magyar ügyekiben való 
munkálkodása biztosíték arra, 
hogy megválasztása esetén meg. 
felelő képviselője lesz a magyar, 
ságnak a városi tanácsban. Hogy 
ez igy legyen, szükség vam. min. 
den magyar lelkes munkájára. 

A jó összeköttetésekkel rendel 
kezö körökben, már hónapok óta 
a legfinomabb kanadai italok ke-j 
riiltek forgalomba. Azok. akik is. 
merik la tiltott itóka forrásokat, 
nagy csodálkozással látták, hogy 
a kanadai italgyártmányok ára, a 
titkos forgalomban állandóan csök 
kent. Valódi, hamisítatlan, erede. 
ti italok voltak forgalomban, a 
a kanadai pecséttel ellátva, ere. 
deti csomagolásban és kivitelben. 
A szárazok hónapok óta nyitott 
szemmel figyelték az utvonalokat. 

SZT, ISTVÁN EGYLET. 
Kéretnek ugy a tisztviselők, 

mint Kiss Andrásné, Gregosits Jó 
zsef, Kaluczky János és Habodász 
Gusztáv bizottsági tagok, hogy 
junius hó 26.-án, vasárnap délután 
pont 2 órakor, a Katholikus Ifju. 
sági Körbon, 310 West Federal 
.St. alatt, a félévi számadások fe. 
lülvizsgálása végett inegjeleajji 
szíveskedjenek. 

Hoffer András, elnök. 

MEGKEZDIK A H3DJAVITÁST. 
Julius 4.-e után a vállalkozó 

hozzákezd a Market St. Bridge 
javítási munkálataihoz. A híd tel. 
jesen uj tégla.alapot kap. mig a 
két végén is alaposan átjavítják. 
A munka több hónapon keresztül 
fog folyni s igy természetesen a 
hid egyik oldala mindig el lesz 
zárva a forgalomtól. A hid jávi. 
tási költsége közel százezer dol. 
lárra rug. 

VERgQVAY 108. 
Beteg tagjaink névsora a kö

vetkező : Kolláth Ferenc (1712 
Manhattan Ave.), Balogh Ferenc 
(2115 Russel Ave.), Szunyogh 1st 
ván (323 Pyatt St.) 

Betegség a titkárnál jelenten
dő, kinek cime 211 Edward St., 
telefon száma 78749. 

mennyiségű kanadai ita* Youngs, 
townba s környékére. 

A hosszas nyomozás teljesen 
eredménytelennek bizonyult, már. 
már feladták a reményt, amikor 
a mnlt héten, egy véletlen kezük, 
re juttatta a titok kulcsát. 

Megtalálták a főforrást s meg. 
állapították, hogy az összes itt 
forgalomba került ''kanadai", 
eredeti italok városunk köevettan 
közelében készültek. " 

A "jó öreg" nyolc esztendős 
whisky — Carstairs. William 
Penn, Henessey Brandy, Gordon 
Gin, stb., stb. eredeti üvegekben, 
a dugók a kanadai bélyeggel ke. 
resztülragasztva itt a környéken 
késmiltek, itt lettek üvegezve, ad-
justálva, csomagolva}, amgyaráú 
mandva.-* hamisítva. k' 

Pénteken este, a Howlamd Hil. 
len, a city limit közelében, egy 
szép kis bungallowiban akadtak a 
szárazak erre az értékes pálinka, 
gyárra. A ház üres volt, igy a szá 
razfinánlcok lesben várták a "gyá 
rosokat". Kitartásuk eredményre 
vezetett, Don és J. R. Oodlove, 
107 Parkway, "Warren, Ö., a szú. 
rázok kezébe került. 

A csinos házikóban egy modern 
gyárra leltek. A polcokon katonás 
rendben sorakoztak egymás mel. 
lé a különféle üvegek, címkék, 
dugók, pecsétek és az üveg lezá. 
rásra használt olmozó készülékek. 
Pál inka főaö üstre nem találtak, 
csak nagymennyiségű pálinkára. 
A kész italt szállították ide, ahol 
azután izekkel ellátták, üvegez, 
ték, adjustálták, csomagolták s 
eredeti ládákban forgalomba hoz 
ták azokat. Értékes műszerekre 
is leltek, a "gyárosok" modern 
fizikai eszközökkel ellátott labo. 
ratoriumot szereltek fel, hogy mi. 
nél tökéletesebb utánzatokat le
gyenek képesek előállítani. 

Az itt készült gyártmányok kii. 
lönböző árakon kerültek forgalom 
ba: a "William Pe-un" ára ládán 
ként $65—$95 között váltakozott, 
a szesztartalom szerint. 

Hivatalos körök állítása sze. 
rint, a jelenleg forgalomban le. 
v# kanadai italok legnagyobb ré. 
sze közönséges hamisítvány, me. 
Iveket a most felfedezett és hason, 
ló gyárakban készítenek és' sóz. 
nak iborsos áron az italra RgftBajifl 
ző közönség nyakára. 

Vasárnap délután minden katho
likus legyen jelen a hitközségi 
építkezés felett határozó fontos 

gyűlésen. 

JQAkis 26..á>n, vasárnap délután 
PONT HÁROM órai kezdettel, a 
Szt. István hitközség gyűlést tart 
a Katholikus Ifjúsági Kör, 310 
West Federal St. alatti gyűlés 
termében. 

Minden katholrkus, aki szivén 
viseli a hitközség jövőjét s a ré, 
gen megoldásra váró építkezést, 
az feltétlenül legyen jelen ezen a. 
gv ülésen. 

Ismételjük, a gyűlés délután 
HÁROM órakor veszi kezdetét, 

de nem tudták eddig megtalálni/m, ivel  2  órai kezd^ttel » Srt. 
hogy milyen módoin kerül a nagy Egylet bizottsága félévi szám 

MINDEN CSEPPJE 
ARANYAT ERT. 

Napjainkban sokba kerül a jó. 
féle garatravaló. Legdrágábban 
azonban Petró János, 2903 Shady 
Run Rd., fizetett a pálinkáért. 

Napokkal ezelőtt, szárazfinán. 
cok törtek rá Petróék otthonára 
s átkutatva a házat, találtak egy 
pár csepp pálinkát. Pénteken volt 
ebben az ügyben a tárgyalás s 
Petrótr száz dollár birsággal suj. 
totta a törvény. 

adás felülvizsgálati gyűlést tart 
ugyanott s annak befejezése után, 
HÁROM órai kezdettel lesz meg. 
tartva a hitközségi gyűlés. 

HAJNALTÓL — ÉJFÉLIG. 

Igazi szenzációnak Ígérkezik a va» 
sárnap hajnalban kezdődő találko 
zó—Hajnal-csillag fénye mellett 
fog lefolyni a szalonna sütés—Dél
ben izes borjú gulyás kerül teri
tékre—Minden magyar hivatalos 

erre az újszerű mulatságra. 

A szinte már a könyökünkön ki* 
növő essős időjárásnak — remél* 
lietőleg — vége szakadt, hivatalo* 
san is beköszöntött a nyár, igy 
minden reménység meg van arra 
nézve, hogy vasárnap virradóra 
pompás idő köszönt, reánk. As 
öreg hold bután mosolyog le • 
sáros földtekére, ha unalmas éj* 
szakai utja közben megakad te
kintete a Horváth farina környé
kén, ott a Salt Spring Road tájé
kán. 

Szokatlan látványban lesz része 
a csillagoknak is. Soha nem látott 
sürgés-forgás, ; pásztortiüzeknek 
tetsző világosságok csapnak fel 
az égbe. Talán hadba készül a ma 
gyarságt Nem, nem — sokkal 
okosabb dolognak lészen vasárnap 
ott színhelye. Csaba vezér vité
zei, onnan a tejutról irigykedve 
pislantanak le, mert hát hajnali 
két órakor szalonnasütéssel veszi 
kezdetét egy olyan mulatság — a 
milyen még soha nem volt ebben 
az amerikánus országban. 

•Sza<?sury János testvérünk jú
nius 26.-án, vasárnap, pont HAJ
NALI két órai kezdettel tartja 
meg nagy magyar mulatságát a 
Salt iSpring Roadon levő Horváth 
farmám. Kezdődik mégpedig ez a 
cécó szalonnasütéssel, folytatódik 
délben borjú paprikással, esti 
szürkületkor izes vacsorával s vé
ge, az csak vasárnap éjfélben 
lesz. 

Mindenfelöl nagyban folyik a 
cihelődés erre a magyar találko
zóra, aki nem lesz azon jelen -— 
az örökre sajnálni fogja. Szattyán 
bőnbe kötött, arany nyomású meg 
hivó levelet pedig senki se várjesi 
erre az alkalomra. Minden magyar 
hivatalos erre a murira. 

Aki meg nem'tudná^ hogy mer
re van a Horváth farma, annak 
szívesen elmondjuk. A Mahoning 
Ave. végében, ahol a villamos 
végállomás van, egy ut van jobb 
kéz felé (N. Meridian Ave.), er
re tartson bátran, a farma helyét 
egy zászló fogja jelezni. ... 

VIGALMI GY0LÉ&  ̂
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A Itat hol ikus Ifjúsági Kör vi-
galmi bizottsága junius 24.-én, pén 
teken este 8 órai kezdettel gyü* 
lést tart saját helyiségében. 

A . vigalmi bizottság tagjait ké» 
ri a vezetőség, hogy a gyűlésen 
minden körülmények küzött je* 
lein jenek meg. 

tásA fát 


